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Tuulivoima	  Euroopassa

• Tuulivoima	  kasvanut	  nopeasti	  koko	  
Euroopassa	  – taustall ilmastopolitiikan	  paine	  
uusiutuvien	  lisäämiseen

• Ihmiset	  kannattavat	  tuulivoimaa,	  mutta	  eivät	  
aina	  paikallisia	  projekteja

• Tuulivoiman	  vastainen	  organisoitunut	  toiminta
• Lisääntynyt	  vastustus	  koko	  Euroopassa	  
paikallisissa	  projekteissa	  à vaikutus	  koko	  
energiamurrokseen



Millaista	  kehitystyötä	  
tarvitaan?

• edelleen	  tarpeellista	  parantaa	  prosesseja	  ja	  käytäntöjä
• lisäksi	  tarvitaan	  paljon	  strategisempi	  ote	  sosiaaliseen	  
ulottuvuuteen	  tuulivoiman	  lisäämisessä

• à vaikutuksia	  omistajuuteen,	  laitoksiin,	  tuulivoiman	  
sääntelyyn	  ja	  sidosryhmien	  sitouttamiseen
– Tarvitaan	  systemaattisempaa	  toimintaa
– Luottamuksen	  rakentaminen	  avaintoimijoiden	  välillä
– Vuorovaikutuksen	  laatu

• Kokeilut,	  uudet	  käytännöt



Hankkeen	  tavoite

Tuottaa
tuulivoima-‐alalle	  

valmiuksia	  ja	  työkaluja	  
hyväksyttävyyden	  

käytännön	  
kehittämiseen

à koko	  toimialan	  yhteiskunnallisen	  legitimiteetin	  parantaminen



Hankkeen	  osiot

• Hanke	  koostuu	  kolmesta	  osiosta
1. Hyväksyttävyyshuoltamo

• Alan	  haasteiden	  käsittely	  ja	  uusien	  
toimintamallien	  kehittäminen

2. Uusien	  toimintamallien	  ja	  –
työkalujen	  kokeilut	  ja	  näistä	  
oppiminen,	  erityisesti	  ns.	  
Sosiaalisen	  toimiluvan	  
barometrin	  kehittäminen	  alan	  
käyttöön	  

3. IEA	  Wind (Task 28	  Social
acceptance)	  kansainvälinen	  
yhteistyö



Tietoa	  käytäntöön



Hyväksyttävyyshuoltamon	  
perusidea

Synteesi 

Uusi 
tutkimus-

tieto

Kv
käytännöt

IEA Wind

työkalut

taidottieto

Huoltamo	  
työpajat

Uudet	  
käytännöt

kokeilut

kehitystyö

Yritysten	  ja	  
toimialan	  parantuva	  
Vastuullisuus	  &	  
hyväksyttävyys



Rahoitus
• ET	  ympäristöpooli
• Suomen	  tuulivoimayhdistys
• STM
• Tuulivoimayritykset	  

– Hyväksyttävyyshuoltamo
– Työkalujen	  kokeilut,	  erit.	  barometri

• Lisäksi	  mahdollinen	  Sitran	  osuus	  – uusiutuvaa	  
energiaa	  ja	  kansalaisten	  osallisuutta	  tukevat	  
kokeilut

• Kunnat?



Mistä	  hyväksyttävyys	  koostuu?

Lasse	  Peltonen



Laajempi	  ymmärrys	  
hyväksyttävyydestä

• sosiaalinen	  hyväksyttävyys	  ei	  liity	  vain	  
yksittäiseen	  projektiin	  ja	  sen	  toimijoihin.

• Siksi	  erilliset	  korjausyritykset	  eivät	  aina	  toimi	  
(viestinnän	  lisääminen,	  yhteisön	  hyödyt	  jne.)

• Sosiaalinen	  hyväksyttävyys	  ymmärrettävä	  
laajempana	  ja	  monimutkaisimpana	  
vaikutuksina	  yksilöiden,	  yhteisöjen,	  paikan,	  
tuulivoimatoimijan,	  säätelyn	  ja	  teknologian	  
toimintana	  eri	  maantieteellisillä	  mittakaavoilla	  



Hyväksyttävyys

Yleinen	  mielipide	  
tuulivoimasta



Virallinen
ympäristölupa

Sosiaalinen	  
toimilupa



Lisää	  faktoja	  
tuulivoimasta

Lisää	  
hyväksyttävyyttä

hankkeille



AsennoituminenKoetut	  
vaikutukset



Projekti

Edistävä tai 
säätelevä instituutio

Teknologia



Tuulivoiman	  
sosiaalinen	  

hyväksyttävyys

Yhteisön	  
hyväksyntä

Markkinoiden	  
hyväksyntä

Yhteiskunnall.
&	  poliittinen	  
hyväksyntä

-‐ Tietyn	  projektin	  
hyväksyttävyys	  paikallisesti

-‐ sijoittajat,	  
rahoituslaitokset,	  
kuluttajat-‐ Tuulivoima	  yleisesti	  

energialähteenä,	  
yleinen	  mielipide	  ja	  
politiikka

Tällä	  hetkellä	  avaintekijä!

(Wüstenhagen et	  al.	  2007)



Hyväksyttävyyden	  painotuksia	  
hankekehityksen	  eri	  vaiheissa

Hankekehitys	  
alkuvaihe

Hankekehitys
loppuvaihe

Rakentamisvaihe Tuotantovaihe

Pelot

Huolet

Epävarmuus
tulevista
vaikutuksista

Hanke jakaa 
yhteisön mielipiteet

Huoli rakentamisen
aikaisista
vaikutuksista

Hankkeen yksityis-
kohtien
selventyminen
helpottaa osaa
asukkaista

Tuulivoiman
vastustajien
ärtymys korostuu

Liikenne

Melu

Sopeutuminen
uuteen
“normaalitilaan” -
maisema muuttuu, 
vaikutukset
tunnetaan
paremmin

Hyödyt ja tulot
paikallisyhteisölle
(esim. Rahastosta)

Uusiutuvan
energian
tavoitteiden
päästövähennykset

Ympäristövaikutuks
et: välke, melu

Liikenteen haitat
huoltotoimien
yhteydessä

Yhteisön jakolinjat



Paikallisyhteisön	  rahoitus	  /	  omistuspohja

Paikallisen	  osallisuuden	  taso

Ruohonjuuri-‐
tason	  paikalliset	  
hankkeet

Suurten	  sijoittajien	  
omistamat	  hankkeet

Erilaiset	  kumppanuushankkeet,	  
osaomistus,	  kunta-‐yritys-‐
kuntalaiset



Luottamus 
ja suhteet

Yksilön 
asenteet

Prosessin 
piirteet

Havaitut 
vaikutukset

Hankkeen 
puitteet



Hyväksyttävyyteen	  vaikuttavat	  tekijät	  
tuulivoimaprojekteissa

Yksilön 
suhtautuminen

• Ikä, sukupuoli
• Poliittinen vakaumus
• Paikkaan 

kiinnittyminen
• Aikaisempi kokemus 

tuulivoimasta
• Tunteet pelissä
• Yksilön rooli 

(kuluttaja, 
maanomistaja yms.)

• Tuulivoiman tuttuus
• Psykologiset tekijät 

sekä käsitykset 
sosiaalisista 
normeista

• Asenteet 
ympäristöasioihin

Suhteet ja luottamus

• Sosiaalisen pääoman 
laatu ja taso

• Luottamus 
hallitukseen ja 
muihin toimijoihin

• Aika, heijastelee 
sosiaalisen 
hyväksyttävyyden 
dynaamisuutta

• Turbiinien läheisyys 
ja näkyvyys

• Kansallinen-
paikallinen politiikka

• Sääntely-kehittäjä 
linkki

• Keskustelu 
yhteisössä ja 
yhteisöjen välillä

• Teknologia-
yhteiskunta suhde

Hankkeen puitteet

• Poliittinen 
järjestelmä

• Projektisuunnittelu –
turbiinien korkeus, 
väri, lkm

• Paikkaan 
kiinnittyminen

• Toimijoiden joukko
• Projektin omistajuus
• Kasaantuvat 

vaikutukset
• Tietyt paikaan 

liittyvät kysymykset

Havaitut vaikutukset

• Melu
• Maisema
• Vilkkuminen
• Omaisuuden arvo
• Taloudellisen edun 

määrä
• Biodiversiteetti: 

lepakot, linnut
• Infaräänet
• Navigointivalot
• Terveyshuolet
• Paikan häriö
• Turbiinien ja 

tuulienergian 
tehokkuus

• Epäoikeudenmukai-
suus

Prosessiin liittyvät 
kysymykset

• Luottamus mukana 
oleviin 
instituutioihin

• Läpinäkyvyys ja 
avoimuus

• Menettelyn 
oikeudenmukaisuus

• Odotukset ja toiveet 
osallistumisesta

• Tiedon saatavuus ja 
laatu

• Valta  
osallistumisproses-
seissa

• Asiantuntijoiden 
tietämys

• Ajoitus
• Keskustelut eri 

tahojen kanssa



Vaikuttavimmat	  tekijät

• Paikallisyhteisön	  ihmisten	  ja	  sidosryhmien	  
asenteet

• Päätöksentekoprosessin	  laatu
• Kysymykset	  siitä,	  kuka	  voittaa	  ja	  häviää
• Huolet	  liittyen	  vaikutuksiin,	  kuten	  maisemaan,	  
omaisuuden	  arvoon	  ja	  terveyteen

• à paikallisten	  tekijöiden	  merkitys	  keskeinen	  –
hankesuunnittelu,	  prosessin	  laatu,	  yhteisön	  
profiili



Ryhmätyöt

• Mihin	  teemoihin	  ”hyväksyttävyyshuoltamon”	  
toiminta	  pitäisi	  kytkeä?



• Perheyritys	  – perustettu	  2013
• Riippumaton	  toimija	  ristiriitaisissa	  prosesseissa
• Vuorovaikutusprosessien	  räätäli	  ja	  fasilitaattori
• Strategisen	  sidosryhmäyhteistyön	  asiantuntija
• Konfliktien	  kartoittaja	  ja	  kiistojen	  sovittelija
• Konfliktien	  käsittelyn	  kouluttaja

Akordi	  Oy


